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TITKOS!

06. sz. HÁZIPARANCS
Budapest, 1952 május 1-én.

1. Az ÁVH. beosztottak katonai szolgálat alól 
való felmentésének szabályozása.

V. főo. 97-3824/1952.

A Honvédelmi Miniszter Elvtárs 03600/ 
HVK. hadkieg.-1951. sz. rendelete értelmében az 
ÁVH. kötelékében fegyveres szolgálatra beosz
tottak katonai szolgálatra nem hivhatók be.

Ezzel kapcsolatban szükséges szabályozni 
az ÁVH. beosztottainak viszonyát a katonai nyil
vántartáshoz. Ezért az alábbiakat rendelem el:

1. Mindazoktól az áv. beosztottaktól, akik 
részére 1950. vagy 1951. évben a lakóhelyük sze
rint illetékes honv. kieg. pság. „Katonai igazol
ványát adott ki, azokat az osztályvezető elvtár
sak 1952. május 15-ig vonják be és kísérőjegy
zékkel küldjék meg az V/5. osztályhoz.

Az V/5. osztály haladéktalanul továbbítsa 
a bevont katonai igazolványokat annak 16. ro- 
vatában feltüntetett lakóhely szerint illetékes 
kiegészítő parancsnokságnak az alábbi értesítés
sel :

„Értesítem, hogy _____________________________ _ (sz. év_________ anyja neve:
________________________________ ) az ÁVH. kötelékében tényleges katonai szolgá
latot teljesit. Katonai igazolványát bevontam és csatoltan visszaküldöm.

2. Ugyancsak be kell vonni az 1929-1932 év
folyamú sorkötelesektől a részükre kiállított 
„Összeírási igazolványát és 1952. május 15-ig 
az V/5. osztályhoz meg kell küldeni.

Az V/5. osztály a fenti szövegű értesítéssel 
továbbítsa ezeket a kiállító kieg. psághoz. (A 
„Katonai igazolvány" helyett itt értelemszerűen 
„Összeírási igazolvány" szöveget kell használni)

3. 1952. május 15-től kezdődően férfiaknak 
az ÁVH. állományába történő kinevezése ese
tében - az ÁVH. igazolvány kiadásával egyidő- 
ben - minden esetben be kell vonni a „Katonai 
igazolvány“-t, vagy ha ezzel még nem rendelke
zik az „Összeirási igazolvány“-t és a fenti mó
don kell visszaküldeni az V/5. osztály utján az 
illetékes kieg. pságnak.

Az V/5. osztály az 1-3 pontban érintett elv

társak nyilvántartási kartonjára jegyezze fel, 
hogy mikor és melyik honv. kieg. pságnak küld
te meg az értesítést.

4. Az összeírásra kerülő sorköteleseknek 
(legközelebb az 1933. évf.) az összeírásra meg 
kell jelenniük, a lakóhelyükhöz legközelebb eső 
kat. kieg. pság.-nál. Ez alól felmentés nem ad
ható.

Az ÁVH. kötelékében szolgálatot teljesítők 
azonban a sorozás és behívás alól mentesek.

5. Az ÁVH. beosztottai részére a jövőben 
esetleg érkező katonai behívóparancsokat (soro
zásra, tényleges katonai szolgálatra, tart, kikép
zésre, vagy egyéb ügyben) azonnal be kell vonni 
és az 1. pontban elrendelt módon az V/5. osz
tály utján, 24 órán belül „sürgős" jelzései visz- 
sza kell küldeni a kiállító kieg. psághoz. (Az 
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értesítésben a „Katonai igazolvány" helyett ér
telemszerűen „Kat. behívóparancs" szöveget kell 
alkalmazni.

6. 1952. május 15-től kezdődőleg az ÁVH. 
kötelékéből bármilyen okból leszerelt 20-50 év kö
zötti férfiak (1952 évben : 1902-1932. közötti év

folyamok, a további években megfelelően emel
kedő évfolyamok) leszerelésnél az V/5. osztály 
48 órán belül értesítse azt a honv. kieg. pságot., 
amely korábban a leszerelt személynek ÁVH.-nál 
teljesített szolgálatáról -értesítést kapott. Az ér
tesítés szövege a kövekező:

„Értesítem, hogy________________________________ (szül, év_________  anyja neve:
________ az ÁVH. kötelékéből év_______ hó____________ 

_________ napján leszerelt. Előjegyzésre törlendő. Leszerelése utáni lakcíme:_________  
___________________________ )

Ennek végrehajtása érdekében a leszerelést 
végrehajtó tiszt az ÁVH. igazolvány bevonásá
val egyidejűleg állapítsa meg a leszerelt sze
mély leszerelés utáni érvényes lakcímét és ezt 
azonnal jelentse az V/5. osztálynak (akkor is, ha 
a leszerelés után nem változik a lakcím) a le
szerelt, volt beosztottat pedig utasítsa, hogy je
lentkezzék a lakóhelye szerint illetékes kieg. 
pságnál.

7. Fenti rendelet nem vonatkozik az ÁVH. 
sorlegénységére és sortiszthelyetteseire.

A Hőrs. és a BKH. tsz. tiszthelyetteseire és 
tisztjeire vonatkozólag a Hőrs. és a BKH. Pság. 
a fenti rendelet alapján, saját hatáskörében te
gye meg a szükséges intézkedéseket.

A Hatóság Vezetője rendeletéből:
Lakatos Dezső áv. ezds. s. k. 

főosztályvezető.

2. Az ügyvitellel kapcsolatos nyomtatványok 
igénylésének módosítása.

VII. főo. 104-2377/1952.

Az ügyvitellel kapcsolatos nyomtatványo
kat, könyveket (iktatókönyv, kézbesítő könyv, 
kulcs nyilvántartó könyv, kézbesítő ív, stb.) nem 

az AVH. Titkárságtól, hanem az alábbiak sze
rint igényeljék:

Az önálló számadótesttel nem rendelkező 
budapesti szervek a részükre szükséges ügyviteli 
nyomtatványokat a heti papír- írószer igénylé
sükkel egyidejűleg a VII/4. osztálytól igényel
jék, melyet a VII/4. osztály az igényléssel egy
idejűleg fog kiadni.

Az önálló számadótesttel rendelkező szer
vek a részükre szükséges ügyviteli nyomtatvá
nyokat a havi papír- és írószer igénylésükkel 
egyidejűleg a VII/2-c. alosztálytól igényeljék.

Felhívom az önálló számadótestek gazdasá
gi vezetőinek figyelmét, hogy távmondat utján 
eljuttatott igényüket, melyben egyes ügyviteli 
nyomtatványok megküldését, futárposta utján 
kérik, nem vesszük figyelembe. Tehát annak el
kerülésére, hogy az ügyvitelben fennakadás ne 
legyen, olyan mennyiségű ügyviteli nyomtat
ványt igényeljenek, a havi igénylésben, hogy az 
előrelátható egy havi szükségletet fedezze.

A Hatóság Vezetője rendeletéből:

Gajda Marcell áv. alez. s. k. 
főosztályvezető.

Sin szds.
Láttam:
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